ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 80 /KH – MTTQ - BTT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Gia Lai, ngày 03 tháng 3 năm 2017.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH
Giám sát năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về
ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”;
Căn cứ thông tri số 28/TTr-MTTW-BTT, ngày 17/4/2014 của Ban
Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy
chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;
Căn cứ Kế hoạch số 471/KH-MTTW-BTT, ngày 17/4/2014 của Ban Thường
trực UBTWMTTQ Việt Nam về triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy
định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;
Căn cứ Thông báo kết luận số 421-TB/TU, ngày 08/02/2017 của Thường trực
Tỉnh ủy về thống nhất các nội dung giám sát năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh và Công văn số 613/UBND-KGVX, ngày 21/02/2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan triển khai các nội
dung giám sát năm 2017 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch
giám sát năm 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Xem xét, đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai, chấp hành các quy định về vệ
sinh an toàn thực phẩm; về “một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường
phổ thông dân tộc bán trú”; về “cải cách thủ tục hành chính” của các cơ quan, tổ
chức được chọn giám sát các nội dung cụ thể. Thông qua hoạt động giám sát đánh
giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, xác định rõ nguyên nhân,

trách nhiệm; đồng thời có kiến nghị, đề xuất với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên
quan.
2. Yêu cầu:
Tổ chức hoạt động giám sát theo đúng quy định của pháp luật và tinh thần
Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, bảo đảm tính khách
quan, toàn diện, cụ thể và hiệu quả.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị nội dung báo cáo và
điều kiện làm việc với Đoàn giám sát.
II. NỘI DUNG GIÁM SÁT
1. Quý II năm 2017:
Thành lập Đoàn tiến hành giám sát việc triển khai và chấp hành các quy định
của pháp luật về “vệ sinh an toàn thực phẩm”. Giám sát trực tiếp tại UBND TP.
Pleiku, thị xã An khê và huyện Krông Pa; giám sát qua báo cáo UBND các huyện,
thị xã còn lại.
- Thời gian : Dự kiến tháng 6 năm 2017
2. Quý III năm 2017
- Tồ chức đoàn giám sát việc triển khai “một số chính sách hỗ trợ học sinh
bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú” theo Quyết định số 85/2010/QĐTTG của Thủ tướng Chính phủ. Giám sát trực tiếp tại UBND các huyện Kbang, Ia
Grai, Đức Cơ; giám sát qua báo cáo UBND các huyện, thị xã, thành phố còn lại.
- Thời gian: Dự kiến tháng 8 năm 2017
3. Quý IV năm 2017
- Tổ chức đoàn giám sát tiến hành giám sát việc chấp hành một số quy định về
quy trình tiếp nhận và trả kết quả của phòng một của liên thông. Giám sát trực tiếp
tại các huyện Ia Pa, Chư Sê, Chư Prông; giám sát qua báo cáo UBND các huyện,
thị xã, thành phố còn lại.
- Thời gian: Dự kiến tháng 10 năm 2017
* Ngoài ra Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tiến
hành giám sát một số vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trước mỗi đợt giám sát, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp
vối các ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể; ban hành quyết
định thành lập đoàn giám sát và thông báo các đơn vị được giám sát trước 15 ngày.
Tổ chức xong mỗi đợt giám sát báo cáo kết quả giám sát và những kiến nghị
của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Thường Trực tỉnh ủy,

Thường trực HĐND, UBND và sở ngành liên quan và các đơn vị đoàn tổ chức giám
sát.
Trên đây là Kế hoạch giám sát năm 2017 của Ban Thường trực Ủy Ban Mặt
trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh./.
Nơi nhân:
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
- Ban TT UBTWMTTQVN;
- Ban công tác phía Nam
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch và các PCTUBMTTQVN tỉnh;
- Các Tổ chức Chính trị-Xã hội;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BTT UBMTTQVN Các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, DC-PL.
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